Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεµάτων
Βιολογία Κατεύθυνσης
Θέµα 1ο
1. γ
2. γ
3. δ
4. α
5. β
Θέµα 2ο
1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 109  "Με τον όρο ζύµωση … πρωτεΐνες και αντιβιοτικά"
2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 119  "Τα αντισώµατα µπορούν … της χηµειοθεραπείας"
3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 97  "Τέλος η µετατόπιση … µη φυσιολογικοί γαµέτες"
4. Σχολικό βιβλίο σελίδα 99  "Παρ’ ότι γενετική … πολλαπλές αποβολές"
Θέµα 3ο
Α)
1η υπόθεση
Έστω ότι το χαρακτηριστικό οφείλεται σε αυτοσωµικό επικρατές γονίδιο Α.
Τα φυσιολογικά άτοµα θα έχουν γονότυπο αα ενώ τα άτοµα που φέρουν το
χαρακτηριστικό θα έχουν γονότυπο ΑΑ ή Αα.
Τότε στην 2η οικογένεια τα άτοµα Ι1 και Ι2 θα έχουν γονότυπο αα και η διασταύρωση
θα είναι:
(Ι1) αα x αα ( Ι2)
γαµέτες:

όλοι µε α

όλοι µε α

απόγονοι: όλοι µε αα (φυσιολογικοί)
Άρα η αρχική υπόθεση απορρίπτεται εξαιτίας των ατόµων ΙΙ2 και ΙΙ3 που φέρουν το
χαρακτηριστικό.
Εποµένως το χαρακτηριστικό οφείλεται σε υπολειπόµενο γονίδιο.
2η υπόθεση
Έστω ότι το χαρακτηριστικό οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόµενο γονίδιο Χα. Τα
φυσιολογικά άτοµα θα έχουν γονότυπο ΧΑΧΑ ή ΧΑΧα και ΧΑY ενώ τα άτοµα που
φέρουν το χαρακτηριστικό θα έχουν γονότυπο ΧαΧα και ΧαY.
Τότε στην 1η οικογένεια το άτοµο Ι1 έχει γονότυπο ΧΑY και το Ι2 έχει γονότυπο ΧαΧα
και η διασταύρωση θα είναι:
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γαµέτες:
απόγονοι: ΧΑΧα και ΧαY

(Ι1) ΧΑY x ΧαΧα (Ι2)
ΧΑ , Υ
όλοι µε Χα

Άρα η αρχική υπόθεση απορρίπτεται εξαιτίας του ατόµου ΙΙ3 που είναι θηλυκό που
φέρει το χαρακτηριστικό.
Εποµένως ο τρόπος κληρονόµησης του χαρακτηριστικού είναι αυτοσωµικός
υπολειπόµενος και το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το χαρακτηριστικό το
συµβολίζουµε µε α.
Τα άτοµα που δεν φέρουν το χαρακτηριστικό θα έχουν γονότυπο Αα ή ΑΑ ενώ τα
άτοµα που φέρουν το χαρακτηριστικό θα έχουν γονότυπο αα.
1η οικογένεια
γαµέτες :
απόγονοι :

(Ι1) Αα
Α, α
Αα

x
και

αα (Ι2)
όλοι µε α
αα

Οι γονότυποι των ατόµων της 1ης οικογένειας θα είναι:
Ι1 και ΙΙ1 : Αα
Ι2, ΙΙ2 και ΙΙ3 : αα
2η οικογένεια
γαµέτες :
απόγονοι :

(Ι1) Αα
x
Α, α
1ΑΑ : 2Αα : 1αα

Αα (Ι2)
Α, α

Οι γονότυποι των ατόµων της 2ης οικογένειας θα είναι:
Ι1 και Ι2 : Αα
ΙΙ1 : ΑΑ ή Αα
ΙΙ2 και ΙΙ3 : αα
Β)
Τα άτοµα µε σύνδροµο Τurner έχουν χρωµοσωµική σύσταση 44 αυτοσωµικά
χρωµοσώµατα και ένα φυλετικό (Χ).
Οι γαµέτες από τους οποίους µπορεί να προκύψει το άτοµο αυτό είναι:
Γαµέτης πατέρα : 22 αυτοσωµικά και ένα φυλετικό Χ (φυσιολογικός).
Γαµέτης µητέρας : 22 αυτοσωµικά και κανένα φυλετικό (µη φυσιολογικός).
Ο µη φυσιολογικός γαµέτης της µητέρας µπορεί να έχει προκύψει µε µη διαχωρισµό
των φυλετικών χρωµοσωµάτων στην πρώτη µειωτική διαίρεση ή µε µη διαχωρισµό
των αδερφών χρωµατίδων ενός εκ των δυο φυλετικών χρωµοσωµάτων στην δεύτερη
µειωτική διαίρεση.
Τα χρωµοσώµατα µπορούν να απεικονιστούν µε την δηµιουργία καρυοτύπου.
Τα στάδια της δηµιουργίας ενός καρυοτύπου αναφέρονται στην σελίδα 20 του
σχολικού βιβλίου.
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Θέµα 4ο
α) Τα περισσότερα γονίδια των ευκαρυωτικών οργανισµών και των ιών που τους
προσβάλλουν είναι ασυνεχή ή διακεκοµµένα.
β) Σε µια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα το πρώτο της νουκλεοτίδιο έχει πάντα µια
ελεύθερη φωσφορική οµάδα συνδεδεµένη στον 5΄άνθρακα της πεντόζης του και το
τελευταίο νουκλεοτίδιο της έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3΄ άνθρακα της πεντόζης
του. Επιπλέον οι δυο αλυσίδες κάθε µορίου DNA είναι αντιπαράλληλες ,δηλαδή το 3΄
άκρο της µιας είναι απέναντι από το 5΄ άκρο της άλλης.
Για τους παραπάνω λόγους τα άκρα του µορίου DNA θα είναι όπως παρακάτω:
5΄GAAGGAGGTTGCTTAAGGGGCCCTACCAAT 3΄
3΄CTTCCTCCAACGAATTCCCCGGGATGGTTA 5΄
γ)

Πρόδροµο mRNA
5΄ GAAGGAGGUUGCUUAAGGGGCCCUACCAAU 3΄
Ώριµο mRNA
5΄GAAGGAGGUUGCUUAACUACCAAU 3΄

δ) Σχολικό βιβλίο σελίδα 33  "Όταν ένα γονίδιο … σχηµατίζεται το ώριµο mRNA"
ε) Η περιοριστική ενδονουκλεάση EcoRI όποτε συναντά την αλληλουχία:
5’ GAATTC 3’
3’ CTTAAG 5’
στο γονιδίωµα, κόβει κάθε αλυσίδα µεταξύ του G και του A (µε κατεύθυνση 5'3').
Εποµένως η συγκεκριµένη περιοριστική ενδονουκλεάση δεν κόβει το συγκεκριµένο
τµήµα DNA διότι η αλληλουχία αυτή δεν υπάρχει µε κατεύθυνση 5'3'.
στ) Επειδή η cDNA βιβλιοθήκη περιέχει αντίγραφα του ολικού ώριµου mRNA ενός
κυτταρικού τύπου, στη cDNA βιβλιοθήκη, δεν κλωνοποιούνται:
• Γονίδια που δεν εκφράζονται στο συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο.
• Γονίδια που µεταγράφονται σε rRNA, tRNA, snRNA.

-3-

